
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 7/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 7 i 8/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui ja tindrem un dia plenament primaveral i ns i tot calorós al migdia que farà que s’iniciï un cicle d’allaus de neu humida començant per
vessants solans drets que encara no s’hagin purgat. Ens hem de posar en mode primavera adaptant l’horari de les nostres sortides. Començar
circulant per vessants est i sud i acabant amb les obagues és una bona opció.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia s’iniciarà un nou cicle d’allaus de neu humida que afectarà plenament als vessants més assolellats. Els punts més propensos
seran llocs foscos prop de roques o arbres amb molta inclinació i que encara no s’hagin purgat. En general la mida no serà su cient per enterrar-nos
encara que en vessants molt grans sí que podrien tenir més entitat. Avui ja ens cal una bona plani cació de les sortides, evitant els vessants més
assolellats a partir de migdia i canviant a orientacions més obagues on l’escalfament no serà tant intens.

Estat de la neu

Trobarem neu continua per sobre els 1700 m en obagues i els 2000-2200 m en solanes. Els gruixos estan per
sota la mitjana però són su cients per fer activitat en qualsevol sector.  A cotes altes obagues encara podem
trobar neu de poc cohesionada sobre una base dura que ens permetrà fer bons girs. A la resta, la superfície
transforma ràpidament a neu primavera i cal encertar l’hora per trobar-la crema. 
El nivell de neu sucre enterrat prop de la base i que va donar-nos tanta guerra ns a nals de febrer es manté
dormida i inactiva.

Meteo

Temps anticiclònic per avui i demà amb sol i potser algun núvol el vespre de dissabte.
La calor es començarà a fer notar amb la iso 0 rondant els 3000 m i el vent gairebé
encalmat.
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